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Alteração 24
Heide Rühle

Proposta de regulamento
–

Texto da Comissão Alteração

A Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores exorta a 
Comissão dos Transportes e do Turismo, 
comissão responsável pelo fundo, a 
propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de abertura ampla dos serviços de assistência em escala faria 
aumentar a pressão sobre as empresas que prestam estes serviços - as quais, por sua vez, 
seriam forçadas a reduzir os custos de pessoal. Isto resultaria numa pressão descendente 
sobre a segurança, o emprego, a formação e os salários.

Alteração 25
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O prosseguimento da abertura 
progressiva do mercado da assistência em 
escala e a introdução de requisitos 
harmonizados para a prestação de serviços 
de assistência em escala poderão melhorar 
a eficiência e a qualidade global destes 
serviços, em benefício das transportadoras 
aéreas, e também dos passageiros e dos 
transitários. Melhorar-se-ia, assim, a 
qualidade das operações gerais nos 
aeroportos.

(5) A introdução de requisitos 
harmonizados para a prestação de serviços 
de assistência em escala poderá melhorar a 
eficiência e a qualidade global destes 
serviços, em benefício das transportadoras 
aéreas, e também dos passageiros e dos 
transitários. Melhorar-se-ia, assim, a 
qualidade das operações gerais nos 
aeroportos.

Or. en
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Alteração 26
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A abertura progressiva do mercado em 
virtude da Diretiva 96/67/CE já produziu
resultados positivos em termos de melhoria 
da eficiência e da qualidade. Por 
conseguinte, é apropriado prosseguir com 
esta abertura.

(8) A abertura progressiva do mercado em 
virtude da Diretiva 96/67/CE produziu 
resultados positivos em termos de melhoria 
da eficiência mas menos em termos de 
proteção dos trabalhadores. Por 
conseguinte, é apropriado procurar não só 
a eficiência mas também a estabilidade e 
a qualidade do trabalho. 

Or. en

Alteração 27
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os utilizadores do aeroporto deverão 
ser consultados aquando da seleção dos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala, uma vez que são os primeiros 
interessados na qualidade e no preço dos 
serviços.

(14) Os utilizadores do aeroporto, 
incluindo os parceiros sociais, deverão ser 
consultados aquando da seleção dos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala, uma vez que são os primeiros 
interessados na qualidade e no preço dos 
serviços.

Or. en

Alteração 28
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Existe ambiguidade quanto à margem 
de discrição de que dispõem os 
Estados-Membros para exigir a 
transferência do pessoal quando muda o 
prestador de serviços de assistência em 
escala de acesso limitado. A não 
continuidade do pessoal pode prejudicar a 
qualidade dos serviços de assistência em 
escala. Por conseguinte, convém clarificar 
as regras relativas à transferência de 
pessoal além do que dispõe a Diretiva 
2001/23/CE relativa à transferência de 
empresas, permitindo que os 
Estados-Membros assegurem condições de 
emprego e de trabalho adequadas.

(17) Existe ambiguidade quanto à margem 
de discrição de que dispõem os 
Estados-Membros para exigir a 
transferência do pessoal quando muda o 
prestador de serviços de assistência em 
escala de acesso limitado. A não 
continuidade do pessoal prejudica a 
qualidade dos serviços de assistência em 
escala. Por conseguinte, convém clarificar 
as regras relativas à transferência de 
pessoal além do que dispõe a Diretiva 
2001/23/CE relativa à transferência de 
empresas, permitindo que os 
Estados-Membros assegurem condições de 
emprego e de trabalho adequadas.

Or. en

Alteração 29
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Por forma a assegurar o bom 
desenrolar das operações de transporte 
aéreo nos aeroportos, garantir a segurança 
no perímetro aeroportuário, proteger o 
ambiente e assegurar o cumprimento da 
regulamentação social aplicável, a 
prestação de serviços de assistência em 
escala deverá ser subordinada à obtenção 
de uma licença apropriada. Tendo em conta 
que os sistemas de licenciamento da 
prestação de serviços de assistência em 
escala que existem atualmente na maior 
parte dos Estados-Membros diferem 
significativamente, deverá ser introduzido 
um sistema de licenciamento harmonizado.

(18) Por forma a assegurar o bom 
desenrolar das operações de transporte 
aéreo nos aeroportos, garantir a segurança 
no perímetro aeroportuário, proteger o 
ambiente e assegurar o cumprimento da 
regulamentação social aplicável e os 
acordos coletivos representativos, a 
prestação de serviços de assistência em 
escala deverá ser subordinada à obtenção 
de uma licença apropriada. Tendo em conta 
que os sistemas de licenciamento da 
prestação de serviços de assistência em 
escala que existem atualmente na maior 
parte dos Estados-Membros diferem 
significativamente, deverá ser introduzido 
um sistema de licenciamento harmonizado.



PE491.335v02-00 6/30 AM\908197PT.doc

PT

Or. en

Alteração 30
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 
também prestar ela própria serviços de 
assistência em escala. Uma vez que, com 
as suas decisões, a entidade gestora do 
aeroporto poder exercer influência 
considerável na concorrência entre os 
prestadores destes serviços, os aeroportos 
deverão estar obrigados a confiar os 
serviços de assistência em escala que 
prestem a uma entidade jurídica distinta 
da entidade que gere as infraestruturas.

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 
também prestar ela própria serviços de 
assistência em escala.

Or. en

Alteração 31
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os aeroportos devem ser exortados 
a aplicar indicadores de desempenho 
fundamentais para ilustrar a forma como 
os serviços de assistência em escala 
funcionam, daqui resultando uma maior 
eficiência e finalmente um serviço rápido 
e de boa qualidade para os passageiros.

Or. en



AM\908197PT.doc 7/30 PE491.335v02-00

PT

Alteração 32
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) Sendo um dos objetivos principais
dos serviços de assistência em escala nos 
aeroportos europeus melhorar a 
qualidade da assistência em benefício dos 
consumidores e das companhias aéreas, o 
presente regulamento tem, em particular, 
de ajudar a melhorar a qualidade da 
assistência às bagagens, por exemplo, 
através da determinação de normas 
mínimas de qualidade para o tempo de 
espera das bagagens chegadas.

Or. en

Alteração 33
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Num setor com grande intensidade de 
mão-de-obra, como é a assistência em 
escala, a formação e o aperfeiçoamento 
contínuos do pessoal têm grande impacto 
na qualidade do serviço. Convém, por 
conseguinte, definir requisitos mínimos de 
formação, para assegurar a qualidade das 
operações em termos de fiabilidade, 
resiliência, segurança e proteção e criar 
condições de concorrência equitativas para 
os operadores.

(28) Num setor com grande intensidade de 
mão-de-obra, como é a assistência em 
escala, a formação e o aperfeiçoamento 
contínuos do pessoal têm grande impacto 
na qualidade e segurança do serviço. Por 
conseguinte, é imperativo definir os 
melhores requisitos de formação possíveis
para assegurar a qualidade das operações 
em termos de fiabilidade, resiliência, 
segurança e proteção e criar condições de 
concorrência equitativas para os 
operadores.

Or. en
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Alteração 34
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A subcontratação aumenta a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação, especialmente 
em cascata, poderá também resultar em 
condicionalismos de capacidade e ter 
efeitos negativos na segurança. Convém, 
por conseguinte, limitar a subcontratação e 
clarificar as normas que a regulam.

(29) A subcontratação aumenta a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação, especialmente 
em cascata, poderá também resultar em 
condicionalismos de capacidade e ter 
efeitos negativos na segurança. Convém, 
por conseguinte, limitar rigorosamente a 
subcontratação e clarificar as normas que a 
regulam.

Or. en

Alteração 35
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A subcontratação aumenta a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação, especialmente 
em cascata, poderá também resultar em 
condicionalismos de capacidade e ter 
efeitos negativos na segurança. Convém, 
por conseguinte, limitar a subcontratação e 
clarificar as normas que a regulam.

(29) A subcontratação pode aumentar a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação, especialmente 
em cascata, poderá também resultar em 
condicionalismos de capacidade e ter 
efeitos negativos na segurança. Convém, 
por conseguinte, limitar a subcontratação e 
clarificar as normas que a regulam. A 
subcontratação nunca poderá resultar 
numa diminuição das condições de 
trabalho e da segurança.

Or. en
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Alteração 36
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Dado que o trabalho, por exemplo, 
dos serviços de assistência às bagagens 
provoca o risco de causar nas pessoas que 
o fazem um desgaste total numa fase 
precoce das suas carreiras, o presente 
regulamento dá aos Estados-Membros a 
possibilidade de introduzir legislação 
nacional com vista a melhorar estas 
circunstâncias.

Or. en

Alteração 37
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) Dado que as pessoas com 
deficiências frequentemente têm 
problemas com a utilização dos seus 
remédios, o presente regulamento deve 
cumprir as disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1107/2006 relativo aos direitos 
das pessoas com deficiência e das pessoas 
com mobilidade reduzida no transporte 
aéreo.

Or. en

Alteração 38
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Considerando 31-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-C) Embora os direitos das pessoas 
com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo 
estejam estipulados no Regulamento (CE) 
n.º 1107/2006, o presente regulamento 
estimula um aumento da convergência 
entre, por um lado, as pessoas que 
prestam assistência às pessoas com 
mobilidade reduzida e, por outro lado, as 
que prestam assistência com o 
equipamento de auxílio aos viajantes, 
incluindo os equipamentos médicos.

Or. en

Alteração 39
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada um dos aeroportos em causa deve 
criar um comité composto por 
representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem (comité de utilizadores).

1. Cada um dos aeroportos em causa deve 
criar um comité composto por 
representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem e por representantes do 
pessoal e dos sindicatos (comité de 
utilizadores).

Or. en

Alteração 40
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número a menos de dois 
prestadores por categoria de serviços de 
assistência em escala ou, nos aeroportos 
que tenham registado, pelo menos nos três 
anos anteriores, um tráfego anual igual 
ou superior a cinco milhões de 
passageiros ou a 100 000 toneladas de 
carga, a menos de três prestadores por 
categoria de serviços de assistência em 
escala.

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número a menos de dois 
prestadores por categoria de serviços de 
assistência em escala.

Or. en

Alteração 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número a menos de dois 
prestadores por categoria de serviços de 
assistência em escala ou, nos aeroportos 
que tenham registado, pelo menos nos três 
anos anteriores, um tráfego anual igual ou 
superior a cinco milhões de passageiros ou 
a 100 000 toneladas de carga, a menos de 
três prestadores por categoria de serviços 
de assistência em escala.

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número a menos de dois 
prestadores - desde que sejam escolhidos 
com base em critérios pertinentes, 
objetivos, transparentes e não 
discriminatórios - por categoria de 
serviços de assistência em escala ou, nos 
aeroportos que tenham registado, pelo 
menos nos três anos anteriores, um tráfego 
anual igual ou superior a cinco milhões de 
passageiros ou a 100 000 toneladas de 
carga, a menos de três prestadores por 
categoria de serviços de assistência em 
escala.

Or. en

Alteração 42
Adam Bielan
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número a menos de dois 
prestadores por categoria de serviços de 
assistência em escala ou, nos aeroportos 
que tenham registado, pelo menos nos três 
anos anteriores, um tráfego anual igual ou 
superior a cinco milhões de passageiros ou 
a 100 000 toneladas de carga, a menos de 
três prestadores por categoria de serviços 
de assistência em escala.

Todavia, os Estados-Membros não podem 
limitar esse número:

a menos de dois prestadores por categoria 
de serviços de assistência em escala ou;
nos aeroportos que tenham registado, pelo 
menos nos três anos anteriores, um tráfego 
anual igual ou superior a cinco milhões de 
passageiros ou a 100 000 toneladas de 
carga, a menos de três prestadores por 
categoria de serviços de assistência em 
escala ou;

nos aeroportos que tenham registado, pelo 
menos nos três anos anteriores, um 
tráfego anual igual ou superior a 15 
milhões de passageiros ou a 150 000 
toneladas de carga, a menos de quatro 
prestadores por categoria de serviços de 
assistência em escala.

Or. en

Alteração 43
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – proémio

Texto da Comissão Alteração

4. Se o número de prestadores autorizados 
for limitado nos termos do n.º 2, os 

4. Se o número de prestadores autorizados 
for limitado nos termos do n.º 2, os 
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Estados-Membros não podem impedir um 
utilizador do aeroporto, independentemente 
da parte do aeroporto que lhe esteja 
afetada, de beneficiar, para cada categoria 
de serviços de assistência em escala objeto 
de limitação, de uma escolha efetiva, nas 
condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre
pelo menos:

Estados-Membros não podem impedir um 
utilizador do aeroporto, independentemente 
da parte do aeroporto que lhe esteja 
afetada, de beneficiar, para cada categoria 
de serviços de assistência em escala objeto 
de limitação, de uma escolha efetiva, nas 
condições previstas nos n.ºs 2 e 3, pelo 
menos:

Or. en

Alteração 44
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– dois prestadores de serviços de 
assistência em escala, ou

dois prestadores de serviços de assistência 
em escala,

Or. en

Alteração 45
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– dois prestadores de serviços de 
assistência em escala, ou

dois prestadores de serviços de assistência 
em escala,

Or. en

Alteração 46
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– três prestadores de serviços de 
assistência em escala se o aeroporto tiver 
registado, pelo menos nos três anos 
anteriores, um tráfego anual igual ou 
superior a cinco milhões de passageiros 
ou a 100 000 toneladas de carga.

Suprimido

Or. en

Alteração 47
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– três prestadores de serviços de 
assistência em escala se o aeroporto tiver 
registado, pelo menos nos três anos 
anteriores, um tráfego anual igual ou 
superior a cinco milhões de passageiros 
ou a 100 000 toneladas de carga.

Suprimido

Or. en

Alteração 48
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– três prestadores de serviços de assistência 
em escala se o aeroporto tiver registado, 
pelo menos nos três anos anteriores, um 
tráfego anual igual ou superior a cinco 
milhões de passageiros ou a 100 000 
toneladas de carga.

– três prestadores de serviços de assistência 
em escala se o aeroporto tiver registado, 
pelo menos nos três anos anteriores, um 
tráfego anual igual ou superior a cinco 
milhões de passageiros ou a 100 000 
toneladas de carga, ou
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Or. en

Alteração 49
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– quatro prestadores de serviços de 
assistência em escala se o aeroporto tiver 
registado, pelo menos nos três anos 
anteriores, um tráfego anual igual ou 
superior a 15 milhões de passageiros ou a 
150 000 toneladas de carga.

Or. en

Alteração 50
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o candidato deve demonstrar a sua 
aptidão e comprometer-se por escrito a 
aplicar as disposições e as regras 
pertinentes, incluindo a legislação laboral, 
os acordos coletivos aplicáveis, as regras 
de conduta do aeroporto e os requisitos de 
qualidade do aeroporto.

(b) o candidato deve demonstrar a sua 
aptidão e comprometer-se por escrito a 
aplicar as disposições e as regras
pertinentes, incluindo a legislação laboral, 
os acordos coletivos representativos
aplicáveis, as regras de conduta do 
aeroporto e os requisitos de qualidade do 
aeroporto.

Or. en

Alteração 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o nível de qualidade das operações, 
avaliado com base num horário de voo 
representativo que inclua, caso se 
justifique, a utilização eficiente do pessoal 
e do equipamento, a hora-limite de 
aceitação de bagagem e carga, o tempo de 
entrega de bagagens e carga e o tempo 
máximo da rotação;

(b) o nível de qualidade das operações, 
avaliado com base num horário de voo 
representativo que inclua, caso se 
justifique, a utilização eficiente do pessoal 
e do equipamento, a hora-limite de 
aceitação de bagagem e carga, o tempo de 
entrega de bagagens e carga, a capacidade 
de assegurar uma assistência segura e 
responsável às bagagens e equipamento e 
o tempo máximo da rotação;

Or. en

Alteração 52
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a adequação dos recursos humanos, em 
termos de experiência dos trabalhadores e 
de adequação do programa de 
formação/qualificação;

(d) a adequação dos recursos humanos, em 
termos de experiência dos trabalhadores e 
de adequação do programa de 
formação/qualificação; a adequação das 
condições de trabalho e de emprego 
(salvaguardando as condições sociais do 
pessoal transferido e o compromisso de 
aplicar os acordos laborais coletivos 
representativos);

Or. en

Alteração 53
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)



AM\908197PT.doc 17/30 PE491.335v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(d) a adequação dos recursos humanos, em 
termos de experiência dos trabalhadores e 
de adequação do programa de 
formação/qualificação;

(d) a adequação dos recursos humanos, em 
termos de experiência e fiabilidade dos 
trabalhadores e de adequação do programa 
de formação/qualificação;

Or. nl

Alteração 54
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) as prestações inovadoras.

Or. nl

Alteração 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. a prestação de condições justas para 
todos os trabalhadores, em particular, no 
que respeita à remuneração e às 
condições de trabalho;

Or. en

Alteração 56
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um prestador cesse a sua 
atividade antes do termo do período para o 
qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 
substituição com base no processo de 
seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 
no presente artigo. Os prestadores que 
tencionem cessar a sua atividade devem 
informar a entidade adjudicante da sua 
intenção com antecedência suficiente, no 
mínimo seis meses antes da cessação da 
atividade no aeroporto. Podem ser 
impostas sanções pecuniárias ao prestador 
se este não informar a entidade adjudicante 
com antecedência suficiente, a menos que 
prove força maior.

4. Sempre que um prestador cesse a sua 
atividade antes do termo do período para o 
qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 
substituição com base no processo de 
seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 
no presente artigo. Os prestadores que 
tencionem cessar a sua atividade devem 
informar a entidade adjudicante da sua 
intenção com antecedência suficiente, no 
mínimo seis meses antes da cessação da 
atividade no aeroporto. Podem ser 
impostas sanções pecuniárias ao prestador 
se este não informar a entidade adjudicante 
com, pelo menos, seis meses de
antecedência, a menos que prove força 
maior.

Or. en

Alteração 57
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Manutenção dos direitos dos trabalhadores 
em caso de transferência de pessoal para 
serviços objeto de restrições de acesso ao 
mercado

Manutenção dos direitos dos trabalhadores 
em caso de transferência de pessoal 

Or. en

Alteração 58
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo aplica-se apenas aos 
serviços de assistência em escala para os 
quais o Estado-Membro em causa limitou 
o número de prestadores nos termos do 
artigo 6.º ou do artigo 14.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 59
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo aplica-se apenas aos 
serviços de assistência em escala para os 
quais o Estado-Membro em causa limitou 
o número de prestadores nos termos do 
artigo 6.º ou do artigo 14.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que, na sequência do processo 
de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 
um prestador de serviços de assistência em 
escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 
autorização para prestar esses serviços, o 
Estado-Membro pode exigir que o 
prestador ou prestadores que lhe sucedam 
proporcionem ao pessoal anteriormente 
contratado para a prestação dos serviços os 

2. Sempre que, na sequência do processo 
de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 
um prestador de serviços de assistência em 
escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 
autorização para prestar esses serviços, o 
Estado-Membro exige que o prestador ou 
prestadores que lhe sucedam proporcionem 
ao pessoal anteriormente contratado para a 
prestação dos serviços os direitos de que 
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direitos de que beneficiaria caso se tivesse 
verificado uma transferência na aceção da 
Diretiva 2001/23/CE do Conselho.

beneficiaria caso se tivesse verificado uma 
transferência na aceção da Diretiva 
2001/23/CE do Conselho.

Or. en

Alteração 61
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 
2, um prestador de serviços de assistência 
em escala deixar de prestar a um utilizador 
do aeroporto serviços que representem 
parte importante da sua atividade de 
assistência em escala, ou se um utilizador 
do aeroporto que pratica a auto-assistência 
decida cessar essa atividade, o 
Estado-Membro pode exigir que o 
prestador ou prestadores ou o utilizador 
que lhes sucedam proporcionem ao pessoal 
anteriormente contratado para a prestação 
dos serviços os direitos de que beneficiaria 
caso se tivesse verificado uma 
transferência na aceção da Diretiva 
2001/23/CE do Conselho.

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 
2, um prestador de serviços de assistência 
em escala deixar de prestar a um utilizador 
do aeroporto serviços que representem 
parte importante da sua atividade de 
assistência em escala, ou se um utilizador 
do aeroporto que pratica a auto-assistência 
decida cessar essa atividade, o 
Estado-Membro exige que o prestador ou 
prestadores ou o utilizador que lhes 
sucedam proporcionem ao pessoal 
anteriormente contratado para a prestação 
dos serviços os direitos de que beneficiaria 
caso se tivesse verificado uma 
transferência na aceção da Diretiva 
2001/23/CE do Conselho.

Or. en

Alteração 62
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 6 aos 
trabalhadores do prestador anterior 

7. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 6 aos 
trabalhadores do prestador anterior 
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envolvidos na prestação dos serviços de 
assistência de escala que o referido 
prestador deixe de prestar e que aceitem 
voluntariamente a transferência para o 
novo ou novos prestadores ou utilizador.

envolvidos na prestação dos serviços de 
assistência de escala que o referido 
prestador deixe de prestar e que 
concordem em aceitar a transferência para 
o novo ou novos prestadores ou utilizador.

Or. en

Alteração 63
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que num aeroporto 
condicionalismos específicos de espaço ou 
de capacidade disponível, decorrentes 
nomeadamente do congestionamento e da 
taxa de utilização do espaço, tornem 
impossível a abertura do mercado e/ou o 
exercício da auto-assistência com a 
amplitude prevista no presente 
regulamento, o Estado-Membro pode 
decidir:

1. Sempre que num aeroporto o espaço ou 
a capacidade estiverem tão condicionados 
que tornem impossível a abertura do 
mercado e/ou o exercício da 
auto-assistência com a amplitude prevista 
no presente regulamento, o 
Estado-Membro pode decidir:

Or. en

Alteração 64
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Limitar a um ou dois prestadores uma 
ou mais das categorias de serviços de 
assistência em escala referidas no artigo 
6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego 
anual igual ou superior a cinco milhões de 
passageiros ou a 100 000 toneladas de 
carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3, em 

(c) Limitar a dois prestadores uma ou mais 
das categorias de serviços de assistência 
em escala referidas no artigo 6.º, n.º 2, nos 
aeroportos com um tráfego anual igual ou 
superior a cinco milhões de passageiros ou 
a 100 000 toneladas de carga, aplicando-se 
o artigo 6.º, n.º 3;
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caso de limitação a dois prestadores;

Or. en

Alteração 65
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Limitar a três prestadores uma ou 
mais das categorias de serviços de 
assistência em escala referidas no artigo 
6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego 
anual igual ou superior a 15 milhões de 
passageiros ou a 150 000 toneladas de 
carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 66
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade gestora do aeroporto deve 
organizar um processo de consulta com o 
comité de utilizadores e as empresas que 
prestam serviços de assistência em escala 
sobre a aplicação do presente regulamento. 
A consulta deve incidir, nomeadamente, 
sobre o preço dos serviços de assistência 
em escala que tenham sido objeto de 
derrogação nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), bem como sobre as regras 
da sua prestação. Deve ser realizada uma 
reunião de consulta pelo menos uma vez 
por ano. A entidade gestora do aeroporto 
deve lavrar ata da reunião, a qual será 

A entidade gestora do aeroporto deve 
organizar um processo de consulta com o 
comité de utilizadores e as empresas que 
prestam serviços de assistência em escala 
sobre a aplicação do presente regulamento. 
A consulta deve incidir, nomeadamente, 
sobre o preço dos serviços de assistência 
em escala que tenham sido objeto de 
derrogação nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), bem como sobre as regras 
da sua prestação. Deve ser realizada uma 
reunião de consulta pelo menos uma vez 
por ano. A seu pedido, os representantes 
do pessoal e dos sindicatos assistem a 
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enviada à Comissão a pedido desta. estas reuniões como observadores. A 
entidade gestora do aeroporto deve lavrar 
ata da reunião, a qual será enviada à 
Comissão a pedido desta.

Or. en

Alteração 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da avaliação a que se refere 
o n.º 1, a empresa requerente deve 
apresentar as contas auditadas dos dois 
exercícios financeiros anteriores.

3. Para efeitos da avaliação a que se refere 
o n.º 1, a empresa requerente deve 
apresentar as contas auditadas dos dois 
exercícios financeiros anteriores. A 
autoridade de licenciamento determina o 
formato da documentação a apresentar.

Or. en

Justificação

Dado que existem modelos de contabilidade e de contabilização dos custos muito diferentes -
em particular, no setor da aviação - a autoridade de licenciamento deve ser autorizada a 
determinar o formato da documentação a apresentar, a fim de facilitar a comparabilidade.

Alteração 68
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas que requerem uma licença 
devem demonstrar que os seus 
trabalhadores possuem a qualificação, a 
experiência profissional e a antiguidade de 
serviço necessárias para o desempenho da 
atividade a que se candidatam.

As empresas que requerem uma licença 
devem - em conformidade com normas de 
certificação definidas a nível da UE -
demonstrar que os seus trabalhadores 
possuem a qualificação, a experiência 
profissional e a antiguidade de serviço 
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necessárias para o desempenho da 
atividade a que se candidatam.

Or. en

Alteração 69
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) requisitos de qualificação do pessoal, 
bem como os requisitos de formação e o 
plano de formação correspondentes;

(d) requisitos de qualificação do pessoal, 
requisitos de formação e o plano de 
formação correspondentes, bem como 
produtores para evitar acidentes e lesões;

Or. en

Alteração 70
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se for submetida à apreciação da 
autoridade supervisora independente uma 
decisão sobre os níveis das taxas, em 
conformidade com o disposto no n.º 6 do 
presente artigo, é aplicável o procedimento 
previsto no artigo 6.º da Diretiva 
2009/12/CE.

7. Se for submetida à apreciação da 
autoridade supervisora independente uma 
decisão sobre os níveis das taxas, em 
conformidade com o disposto no n.º 6 do 
presente artigo, esta não produz efeitos 
enquanto a autoridade supervisora 
independente não tiver analisado a 
questão. Se a autoridade supervisora 
independente concordar com a decisão da 
entidade gestora do aeroporto - ou, se for
caso disso, a entidade gestora da 
infraestrutura centralizada - quanto aos 
níveis das taxas de assistência em escala, 
as taxas podem ser recuperadas a partir 
do momento em que foi tomada a decisão 
inicial.
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Or. en

Justificação

A fim de evitar situações em que são levantadas objeções apenas para adiar a aplicação de 
uma taxa, é importante que as autoridades aeroportuárias sejam autorizadas a recuperar os 
encargos relativos ao tempo decorrido enquanto o recurso estava a ser processado.

Alteração 71
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. nl

Justificação

A contabilidade separada já existe. Além disso, a separação jurídica permitiria contornar os 
acordos coletivos aplicáveis e provavelmente resultaria numa deterioração das condições de 
trabalho.

Alteração 72
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 
responsável pela boa coordenação das 
atividades de assistência em escala no 
aeroporto. Na qualidade de coordenador 
em terra, a entidade gestora do aeroporto 
deve, em especial, assegurar que as 
operações dos prestadores de serviços de 
assistência em escala e dos utilizadores do 
aeroporto que praticam a auto-assistência 
satisfazem as regras de conduta do 

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 
responsável pela boa coordenação das 
atividades de assistência em escala no 
aeroporto. Na qualidade de coordenador 
em terra, a entidade gestora do aeroporto 
deve, em especial, assegurar que as 
operações dos prestadores de serviços de 
assistência em escala e dos utilizadores do 
aeroporto que praticam a auto-assistência 
satisfazem as regras de conduta do 
aeroporto previstas no artigo 31.º. Para 
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aeroporto previstas no artigo 31.º. coordenador em terra deve ser nomeada 
uma entidade independente.

Or. de

Alteração 73
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se tal não assegurar o respeito das 
normas mínimas de qualidade, a 
autoridade pública ou qualquer entidade 
gestora do aeroporto terá poderes para 
adotar medidas destinadas a executar as 
normas mínimas de qualidade. Tais 
medidas devem ser justas, transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias.

Or. en

Alteração 74
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As normas mínimas de qualidade devem 
abranger, em especial, os seguintes 
domínios: desempenho operacional, 
formação, informação e assistência aos 
passageiros, em particular conforme 
previsto no Regulamento (CE) n.º 
261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e no Regulamento (CE) n.º 
1107/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, CDM, segurança, medidas de 
contingência e proteção do ambiente.

4. Especialmente para melhorar o serviço 
prestado aos passageiros, as normas 
mínimas de qualidade devem abranger, em 
especial, os seguintes domínios: 
desempenho operacional, formação, 
informação e assistência aos passageiros, 
em particular conforme previsto no 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, CDM, 
segurança, medidas de contingência e 
proteção do ambiente.
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Or. en

Alteração 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As normas mínimas de qualidade devem 
abranger, em especial, os seguintes 
domínios: desempenho operacional, 
formação, informação e assistência aos 
passageiros, em particular conforme 
previsto no Regulamento (CE) n.º 
261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e no Regulamento (CE) n.º 
1107/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, CDM, segurança, medidas de 
contingência e proteção do ambiente.

4. As normas mínimas de qualidade devem 
abranger, em especial, os seguintes 
domínios: desempenho operacional - em 
particular, no que respeita ao tempo de 
entrega e à assistência segura e 
responsável às bagagens e equipamento -, 
formação, informação e assistência aos 
passageiros, em particular conforme 
previsto no Regulamento (CE) n.º 
261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e no Regulamento (CE) n.º 
1107/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, CDM, segurança, medidas de 
contingência e proteção do ambiente.

Or. en

Alteração 76
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala podem recorrer à 
subcontratação, sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 2, 3 e 4.

1. Só os prestadores de serviços de 
assistência em escala podem recorrer à 
subcontratação, sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 2, 3 e 4.

Or. en
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Alteração 77
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cada prestador de assistência em 
escala e cada utilizador do aeroporto que 
preste auto-assistência que recorram a um 
ou mais subempreiteiros permanece 
financeiramente responsável pela 
subcontratação.

Or. nl

Alteração 78
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os prestadores de serviços de 
assistência em escala que solicitem 
autorização para prestar esses serviços no 
quadro do processo de seleção previsto no 
artigo 7.º devem indicar o número de 
subcontratantes a que pretendem 
recorrer, bem como as atividades e os 
nomes destes.

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da aplicação do presente 
regulamento, e no respeito das demais 
disposições do direito da União, os 
Estados-Membros podem adotar as 
medidas necessárias para assegurar a 
proteção dos direitos dos trabalhadores.

Sem prejuízo da aplicação do presente 
regulamento, e no respeito das demais 
disposições do direito da União, os 
Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar a proteção dos 
direitos dos trabalhadores para além da 
aplicação das disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A situação da assistência em escala caracteriza-se em toda a Europa por condições sociais 
insatisfatórias (por exemplo, perda de postos de trabalho, lucros reduzidos e falta de 
perspetivas de carreira). Uma nova redução dos custos não só não é do interesse dos 
trabalhadores como também teria graves consequências negativas para os passageiros e os 
utilizadores dos aeroportos, devido à redução da qualidade dos serviços e da segurança dos 
serviços aeroportuários.

Alteração 80
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência a passageiros inclui a 
prestação de informações e assistência de 
qualquer tipo aos passageiros –
nomeadamente as previstas na legislação 
aplicável da UE relativa aos direitos dos 
passageiros – à partida, à chegada, em 
trânsito ou em correspondência, 
nomeadamente o controlo dos bilhetes e 
dos documentos de viagem, o registo das 
bagagens e o transporte destas para a sala 
de triagem.

2. A assistência a passageiros inclui a 
prestação de informações e assistência de 
qualquer tipo aos passageiros –
nomeadamente as previstas na legislação 
aplicável da UE relativa aos direitos dos 
passageiros – à partida, à chegada, em 
trânsito ou em correspondência, 
nomeadamente o controlo dos bilhetes e 
dos documentos de viagem, o registo das 
bagagens, a confirmação de que as 
bagagens pertencem ao passageiro em 
causa, por exemplo, através de controlo 
eletrónico, e o transporte destas para a sala 
de triagem.
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Or. nl


